Serie | 6, Električna kuhalna plošča,
60 cm, črna
PKF645FP1E
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DirectSelect: neposreden in enostaven izbor želenega
kuhališča, stopnje moči in dodatnih funkcij.
21 cm kuhalna cona: razširljiva kuhalna cona.
Jekleni okvir: Nizek okvir iz nerjavečega jekla okoli kuhalne
plošče, kot nalašč za vgradnjo v obstoječe izreze v pultih.
PowerBoost: do 20 % več energije, ko kuhate na električni
kuhalni plošči.
ReStart: če kaj prekipi, se kuhalna plošča avtomatsko izklopi in
shrani zadnjo izbrano nastavitev.

Tehnični podatki

Posebni dodatni pribor
HEZ9SE030 : Komplet posode za indukcijo 2+1

Vrsta izdelka : Kuhališče steklokeramika
Tip konstrukcije : Vgrajeni
Vrsta dovodne energije : Električni
Skupno število kuhališč, ki se lahko uporabljajo istočasno : 4
Dimenzije niše (VxŠxG) : 48 x 560-560 x 490-500 mm
Širina izdelka : 583 mm
Dimenzije aparata : 48 x 583 x 513 mm
Mere embaliranega izdelka : 100 x 750 x 590 mm
Neto masa : 7,7 kg
Bruto masa : 8,5 kg
Signalizacija preostale toplote : ločeni
Lokacija kontrolne plošče : Spredaj
Osnovni material zunanje površine pečice : Steklokeramika
Barva površja : črna, nerjaveče jeklo
Barva okvirja : nerjaveče jeklo
Znaki ustreznosti : CE, VDE
EAN koda : 4242002950693
Moč električnega priključka : 7000 W
Napetost : 220-240 V
Frekvenca : 50; 60 Hz
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Prilagodljivost kuhališč

- Dvojna kuhalna cona: Uporaba običajne ali večje posode na

Namestitev

- Dimenzije aparata (VxŠxG mm): 48 x 583 x 513
- Dimenzije niše (VxŠxG mm) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Min. debelina delovne površine: 16 mm
- Priključna moč: 7 kW

razširljivem kuhališču.

- Kuhališče spredaj levo: 145 mm, 1.2 kW
- Kuhališče zadaj levo: 180 mm, 2 kW
- Kuhališče zadaj desno: 145 mm , 1.2 kW
- Kuhališče spredaj desno: 120 mm, 210 mm, 2.1 kW (maks.
moč 2.6 kW)

Priročna uporaba

- DirectSelect: neposreden, preprost izbor želenega kuhališča,
stopnje moči in dodatnih funkcij: nadzorujte moč z vgrajeno
vrstico na dotik.

- 17 stopenj: Natančno nastavljanje toplote s 17 stopnjami moči
(9 glavnih in 8 vmesnih stopenj).

- Elektronska programska ura s funkcijo izklopa in opomnikom

za vsako kuhališče
: izklop kuhališča po izteku nastavljenega časa (npr. za kuhanje
jajc).

- Elektronska programska ura

: Vklop alarma po izteku nastavljenega časa (npr. za
testenine).

Prihranek časa in učinkovitost

- PowerBoost funkcija na določenih kuhališčih: omogoča

hitrejše zavretje vode po zaslugi 20 % več energije kot pri
najvišji standardni stopnji.

- ReStart funkcija: v primeru nenamernega izklopa omogoča

obnovitev vseh predhodnih nastavitev z vnovičnim vklopom
kuhalne plošče v 4 sekundah.

Design

- Klasični okvir
Varnost

- Digitalni dvostopenjski indikator preostale toplote za vsako
kuhališče: označuje, katera kuhališča so še vedno vroča
oziroma topla.

- Otroška varnostna ključavnica: preprečuje nenameren vklop
kuhalne plošče.

- Zaščita pri brisanju: brisanje prekipelih tekočin brez

nenamernega spreminjanja nastavitev (blokiranje vseh gumbov
na dotik za 30 sekund).

- Glavno stikalo: izklop vseh kuhališč z dotikom enega gumba.
- Indikator vklopa: Označuje, ali se kuhalna plošča segreva.
- Varnostni izklop: zaradi varnosti se segrevanje brez
posredovanja ustavi po vnaprej določenem času
(prilagodljivo).

- Prikaz porabe energije: prikazuje porabo elektrike za zadnji
kuharski postopek.
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